
II. KAJIAN PUSTAKA

1.1 Interaksi Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan

orang lain. Manusia dilahirkan dimuka bumi ini untuk saling bersosialisasi dengan

makhluk lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari pasti mengalami apa itu proses

sosial, proses sosial merupakan aspek dinamis dari kehidupan masyarakat yang di

dalamnya terdapat suatu proses hubungan antarmanusia satu dengan manusia

lainnya. Proses hubungan tersebut berupa interaksi sosial yang terjadi dalam

kehidupan sosial, karena interaksi sosial merupakan faktor yang paling utama

dalam kehidupan sosial (Soekanto, 1996: 140).

Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain,

individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi

terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik (Walgito, 2002: 57). Interaksi

sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang,

kelompok dengan kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerja sama,

tetapi bisa juga berbentuk persaingan, pertikaian (Basrowi, 2005: 138). Terjadinya

interaksi sosial dalam kehidupan, karena adanya untuk saling mengerti tentang

maksud-maksud dan tujuan masing-masing pihak dalam suatu hubungan sosial.

Interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat (Basrowi,

2005: 140), yaitu:



1) Kontak sosial

Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih melalui percakapan

dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam

kehidupan manusia, konflik sosial pihak satu dengan pihak lainnya (Basrowi,

2005: 140). Kontak tidak langsung adalah kontak sosial yang menggunakan alat

sebagai perantara, misalnya melalui telepon, radio, dan surat kabar, sedangkan

kontak yang secara langsung adalah suatu kontak sosial melalui suatu pertemuan

dengan bertatap muka dan berdialog antara kedua belah pihak tersebut.

Beberapa hal penting tentang kontak sosial yang perlu dicatat adanya kontak

sosial bersifat positif dan negatif.  Kontak positif terjadi karena hubungan antara

kedua belah pihak terdapat saling pengertian disamping itu juga menguntungkan

masing-masing pihak. Hubungan dapat berlangsung lebih lama atau mungkin

dapat berulang-ulang dan mengarah pada kerja sama yang lebih baik dan

membawa manfaat kepada kehidupan sosial. Kontak negatif terjadi karena

hubungan antara kedua belah pihak tidak melahirkan saling pengertian atau

mungkin merugikan salah satu pihak sehingga mengakibatkan suatu pertentangan

atau perselisihan.

2) Komunikasi Sosial

Komunikasi adalah proses saling memberikan tafsiran kepada atau dari perilaku

pihak lain, melalui tafsiran pada pihak lain seseorang mewujudkan perilaku

sebagai reaksi terhadap maksud atau peran yang ingin disampaikan oleh pihak

lain itu (Basrowi, 2005: 143). Komunikasi dapat diwujudkan dengan

pembicaraan, gerak-gerik fisik maupun perasaan. Selanjutnya, dari sini timbul

sikap dan ungkapan perasaan, seperti senang, ragu-ragu, takut atau menolak,



bersahabat, dan sebagainya yang merupakan reaksi atas pesan yang diterima. Saat

ada aksi dan reaksi itulah terjadi komunikasi.

2.2 Tokoh

2.2.1 Pengertian Tokoh Utama

Tokoh utama adalah tokoh yang mengambil bagian terbesar dalam peristiwa

dalam cerita. Peristiwa atau kejadian-kejadian itu menyebabkan terjadinya

perubahan sikap terhadap diri tokoh dan perubahan pandangan kita sebagai

pembaca terhadap tokoh tersebut. Tokoh utama suatu fiksi dapat ditentukan

dengan tiga cara, yaitu (1) tokoh itu yang paling terlibat dengan makna atau tema;

(2) tokoh itu yang paling banyak berhubungan dengan tokoh lain; (3) tokoh itu

yang paling banyak memerlukan waktu penceritaan (Sayuti, 1996: 47).

2.3 Peran

Karya sastra sebagai pencerminan kehidupan masyarakat sering mengetengahkan

berbagai peran yang diperankan oleh tokoh cerita. Begitu pula halnya di dalam

kehidupan masyarakat, seseorang sering memerankan peran ganda, misalnya

kakak bisa juga berperan sebagai orang tua, teman dan sahabat. Masing-masing

tokoh cerita dalam kaitannya dengan keseluruhan cerita tidaklah sama peran yang

diperankan tokoh cerita Nurgiantoro (1995: 733) .

2.4 Hubungan Antarperan

Hubungan antarperan adalah hubungan atau kontak antara pemeran cerita yang

satu dengan pemeran yang lain dapat diketahui melalui alur cerita, sehingga

pembaca lebih mudah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang

tergambar di dalam cerita (Nurgiantoro,1995: 188). Karya sastra terdapat konflik



dan ketegangan, hal ini bisa terjadi karena adanya hubungan antarperan yang

saling berinteraksi secara aktif, Berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil

kesimpulan bahwa di dalam interaksi sosial terdapat hubungan antarmanusia.

Hubungan antarmanusia dapat diketahui melalui peran dan hubungan antarperan

di dalam karya sastra.

Masalah-masalah yang berupa hubungan antarperan itu antara lain dapat

berwujud: persahabatan, kekeluargaan seperti hubungan orang tua, suami dengan

isteri, hubungan kakak dan adik, hubungan atasan dengan bawahan dan hubungan

tuan rumah. Hubungan antarmanusia dapat berupa hubungan cinta kasih,

tanggung jawab, kerjasama, tolong menolong, dan rasa hormat (Nurgiyantoro,

1995: 326).

2.4.1 Cinta Kasih

Kata cinta selain mengandung unsur perasaan aktif juga menyatakan tindakan

yang akif. Pengertiannya sama dengan kasih sayang sehingga kalau seseorang

mencintai orang lain, artinya orang tersebut berperasaan kasih sayang atau

berperasaan suka terhadap orang lain. Kasih sayang merupakan dasar komunikasi,

misalnya komunikasi anak dengan orang tua, kakak dengan adik, suami dengan

istri dan antara sesama teman. Cinta memegang peranan penting dalam kehidupan

manusia. Cinta merupakan landasan dalam kehidupan perkawinan, pembentukan

keluarga dan pemelihara anak. Hubungan yang erat di masyarakat dan hubungan

manusiawi dapat menambah keakraban satu sama lainnya (M.Soelaeman

Munandar, 2000:69).

2.4.2 Tanggung Jawab



Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial, juga merupakan

makhluk Tuhan. Manusia memiliki tuntutan yang besar untuk hidup bertanggung

jawab. Dengan memiliki sikap tanggung jawab, semua permasalahan dapat

terselesaikan dengan baik dan kehidupan akan menjadi tentram. Tanggung jawab

dalam konteks pergaulan manusia adalah keberanian. Orang yang bertanggung

jawab adalah orang yang berani menanggung risiko atas segala yang menjadi

tanggung jawab (M. Soelaeman Munandar, 2000: 103).

2.4.3 Kerja Sama

Kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial dimana di dalamnya terdapat

aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling

membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing (Basrowi,

2005:145). Kerja sama melibatkan pembagian tugas dimana setiap orang

mengartikan setiap pekerjaan merupakan tanggung jawab demi tercapainya tujuan

bersama. Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai

kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai

cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi

kepentingan-kepentingan tersebut.

2.4.4 Musyawarah

Sejak zaman dulu sampai sekarang dalam kehidupan masyarakat yang

menyangkut dengan kepentingan bersama selalu dimusyawarahkan, agar dapat

memperoleh keputusan bersama dan tidak menimbulkan pro dan kontra dalam

masyarakat. Musyawarah adalah suatu keputusan yang mencerminkan keinginan

dan kesepakatan bersama untuk mencapai kebulatan kehendak dan sikap (M.

Soelaeman Munandar, 2000: 91).



2.4.5 Tolong-Menolong

Saling tolong menolong pada masyarakat diwujudkan mulai dari tingkat keluarga

sampai pada hidup bermasyarakat. Tolong menolong begitu melekat dalam

kehidupan, karena manusia hidup tidaklah sendirian melainkan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari individu satu dengan lainnya, serta kelompok satu

dengan kelompok yang lainnya agar dapat menjalin hubungan yang akrab, orang

harus menyesuaikan diri dengan harapan-harapan, bekerja sama, berperan dan

sopan. Sikap ketergantungan inilah yang dapat menimbulkan rasa tolong

menolong dengan sesamanya. Tolong menolong yang diharapakan oleh manusia

adalah tolong menolong tidak hanya dijalani dalam sewaktu-waktu tetapi setiap

saat. Bila melihat orang lain kesulitan maka secara spontan rasa tolong menolong

muncul tanpa pamrih (Tri Joko Prasetya, 1991: 173).

2.4.6 Rasa Hormat

Rasa hormat adalah perasaan yang saling menghargai, hormat-menghormati

sesama manusia,karena di samping mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk

dihormati sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang mulia, manusia diwajibkan untuk

saling menghormati sesamanya. Rasa hormat adalah saling menghormati antara

manusia karena sikap saling menghormati akan menciptakan atau dapat

menimbulkan persahabatan sesama manusia (M.Soelaman Munandar, 2000: 99).

2.5 Pemilihan Bahan Ajar Sastra di SMA

Pengajaran sastra, khususnya novel di sekolah sangat penting. Dalam karya sastra

(novel) banyak pelajaran dan nilai-nilai positif  yang dapat dijadikan bahan dalam

kehidupan bermasyarakat. Bila pembaca menghayati dan mempelajari isi novel,

pembaca akan merasa ikut dalam adegan cerita tersebut. Pengajaran sastra juga



dapat meningkatkan pengetahuan sosial  siswa apabila guru membimbing siswa

agar mampu mengungkapkan dan mencari serta memahami keterkaitan antar-

fakta, dengan demikian siswa mampu menemukan nilai-nilai sosial yang terdapat

dalam karya sastra. Dalam pemilihan bahan ajar pengajaran sastra ada tiga aspek

yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Bahasa

Aspek kebahasaan dalam sastra tidak hanya ditentukan oleh masalah-masalah

yang dibahas, tetapi juga faktor lain seperti cara penulisan yang dipakai oleh

pengarang. Dalam segi kebahasan, pemilihan bahan pengajaran sastra harus

memiliki kriteria-kriteria tertentu, yaitu harus sesuai dengan tingkat pengusaan

bahasa siswa, harus diperhatikan kosakata yang baru, dan memperhatikan segi

ketatabahasaan. Novel merupakan altenatif untuk bahan  pengajaran ke dalam

kompenen dasar kegiatan belajar mengajar bahasa dan sastra Indonesia di SMA.

Penggabungan sastra ke dalam pengajaran bahasa (Indonesia) memang wajar dan

dapat dimengerti, sebab bahasa merupakan sarana pengucapan sastra dan bahasa

merupakan salah satu unsur  membentuk  sastra yang sangat penting.

2. Psikologi

Tahap-tahap perkembangan siswa hendaknya diperhatikan dalam memilih bahan

pengajaran sastra. Tahap ini sangat besar pengaruhnya terhadap minat dan

keengganan anak didik dalam banyak  hal. Tahap perkembangan psikologi ini

juga sangat besar pengaruhnya terhadap daya ingat, kemauan  mengerjakan tugas,

kesiapan bekerja sama, dan kemungkinan memahami situasi atau pemecahan

problem yang dihadapi. Dalam pengajaran sastra tahap psikologi harus

diperhatikan, guru hendaknya menyajikan karya yang secara psikologi dapat

menarik minat sebagian siswa dalam kelas.  Berikut tahapan yang diharapkan



dapat membantu guru untuk lebih memahami tingkatan perkembangan psikologi

anak SD dan Menengah.

a. Tahap Penghayalan (8-9 tahun)

Pada tahap ini imajinasi anak belum banyak diisi hal-hal nyata tapi masih

penuh dengan berbagai fantasi anak.

b. Tahap Romantik (10-12 tahun)

Pada tahap ini anak mulai meninggalkan fantasi-fantasi dan mengarah ke

realitas. Meski pandangan-pandangan tentang dunia ini masih sangat sederhana

tetapi pada tahap ini anak telah menyenangi cerita-cerita kepahlawanan,

petualangan, bahkan kejahatan.

c. Tahap Realistik (13-16 tahun)

Sampai tahap ini anak-anak sudah benar-benar terlepas dari dunia fantasi dan

sangat berminat pada realitas atau apa yang benar-benar terjadi. Mereka terus

berusaha mengetahui dan siap mengikuti dengan teliti fakta-fakta untuk

memahami masalah-masalah dalam kehidupan nyata.

d. Tahap Generalisasi (umur 16 dan selanjutnya)

Pada tahap ini anak sudah tidak lagi hanya berminat pada hal-hal praktis saja

tetapi juga berminat untuk menemukan konsep-konsep abstrak dengan

menganalisis suatu fenomena. Dengan menganalisis fenomena, mereka

berusaha menemukan dan merumuskan penyebab utama fenomena itu yang

kadang-kadang mengenai filsafah untuk menentukan keputusan-keputusan

moral.

Karya sastra yang terpilih untuk diajarkan hendaknya sesuai dengan tahap

psikologi pada umumnya dalam suatu kelas. Semua siswa dalam suatu kelas



belum tentu mempunyai tahap psikologi yang sama tetapi guru hendaknya

menyajikan karya sastra yang setidak-tidaknya secara psikologi dapat menarik

minat sebagian besar dalam kelas itu (Rahmanto, 1988:31).

3. Latar Belakang Budaya

Latar belakang budaya meliputi hampir semua faktor kehidupan manusia dan

lingkungan geografi, sejarah, iklim, legenda, pekerjaan, cara berpikir, nilai-nilai

masyarakat, seni, olahraga, hiburan, moral, dan etika. Siswa akan tertarik pada

karya-karya sastra dengan latar belakang budaya mereka (Rahmanto,1988: 31).

Dengan melalui karya sastra, siswa dapat mengenali dan mengamalkan nilai-nilai

yang diangggap baik untuk pengetahuan tentang sastra lebih banyak diarahkan

kepada pengajaran yang mengutamakan pada apresiasi, yaitu siswa langsung

diperkenalkan dengan karya sastra agar siswa dapat mengenal, memahami, dan

dapat mengapresiasikan karya sastra Indonesia, khususnya novel.

Dalam hal ini, pengajaran sastra adalah mengajak siswa untuk mampu

mengapresiasikan karya sastra ditinjau dari aspek kehidupan. Pengajaran sastra ini

termasuk dalam mengapresiasikan karya sastra berdasarkan unsur ekstrinsiknya.

Novel Ketika Cinta Bertasbih karya Habiburrahman El Shirazy diharapkan dapat

membantu kepekaan siswa terhadap informasi tentang hubungan antarperan lewat

menganalisis karya sastra khususnya novel. Novel Ketika Cinta Bertasbih

dianalisis untuk mengetahui isinya yang kemudian diketahui layak atau tidak



dijadikan sebagai alternatif bahan pengajaran sastra Indonesia di Sekololah

Menengah Atas Atas (SMA).


